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Slovo
starostky
Vážení spoluobčané.
První rok nového volebního období
je za námi. Rada města má tři nové
členy. Novou tváří je také místostarosta pan Jan Lichnovský. V každém pracovním týmu jsou rozdělené kompetence. Ne jinak je tomu i
u nás. Místostarosta má na starosti lesy a jejich hospodaření, školství
a kulturní akce. V mé kompetenci jsou investiční akce včetně oprav
a rekonstrukcí a zdárný chod městských společností Norobyt a Technické služby. Navíc ještě řeším sociální a zdravotní problémy obyvatel.
V tomto roce se podařilo dokončit komunikaci a chodník na Bouchalku. Zdárně jsme zkolaudovali Dům dětí a Knihovnu. Další úspěšnou
investiční akcí je vytvoření prostor pro Základní uměleckou školu. Na
obě tyto akce jsme obdrželi příslib na spolufinancování z fondu ROP-EU. Na podzim jsme začali s přechody pro chodce u školy a tím vytváříme 12 parkovacích míst. Zároveň znovu přepracováváme projekt
na přechod od prodejny potravin směrem k věžovému domu č. p. 223.
Doufáme, že tentokrát bude Dopravní inspektorát shovívavější a nám
se podaří vytvořit alespoň místo pro přecházení. I my si uvědomujeme,
že je třeba urychleně tuto situaci řešit, ale musíme dodržovat vyhlášky
a zákony ČR. Největší investiční akcí v tomto roce je páteřní komunikace částí obce Mezirolí. Přislíbenou dotaci z fondů EU máme téměř
21 miliónů korun. Práce finišují a my věříme, že dvě silné společnosti,
jakými jsou Colas a Eurovia, odevzdají dílo bez vad a nedodělků tak,
abychom dodrželi přísné podmínky ROP a aby tato komunikace sloužila obyvatelům Mezirolí. Jako každý rok tak i v letošním roce jsme
hodně opravovali, rekonstruovali. Příkladem je vzorně odvedená práce Technických služeb, které zrekonstruovaly chodník před restaurací
Bernard a přístupovou cestu k novým prostorům Základní umělecké školy. Další plánovanou rekonstrukcí byl byt v Hasičské zbrojnici
a byt v bývalé Mateřské škole, ze kterého jsme vytvořili zázemí pro
ředitelku a sborovnu pro učitelky. Vzhledem ke stáří budovy Zdravotního střediska jsme museli provést izolaci základů tak, abychom
minimalizovali vlhkost ve sklepních prostorech. Velké úsilí a hodně
peněz stála rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky v Kulturním
domě. Rekonstrukci si zasloužila i kancelář a zázemí starostky města,
kde vznikla také toaleta. Nezapomněli jsme ani na organizace města.
Fotbalovému klubu se staví tolik žádaná tribuna a v prostorách haly
TJ se rekonstruuje zázemí pro oddíl aerobicu. Na přání jednotlivých
SVJ jsme i v letošním roce rekonstruovali chodníky u některých pa-
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nelových domů se spoluúčastí SVJ. Akcí jsme stihli hodně, ráda bych
tímto poděkovala všem zúčastněným, především úředníkům města za
jejich zodpovědný přístup a neskutečné pracovní nasazení. V příštím
zpravodaji se dozvíte, které priority zvolí vedení města pro rok 2016.
Vzhledem k tomu, že tento Novorolský zpravodaj je poslední v roce
2015, přeji vám s předstihem klidný předvánoční čas a krásné vánoční
svátky. Pro nás je předvánoční čas spjatý s druhým ročníkem charitativní burzy, která se koná 27. – 28. 11. Máte-li doma nepotřebné věci,
které je vám líto vyhodit, prosím, darujte je do naší burzy a přijďte si
na naši burzu koupit něco pro radost. Finanční výtěžek bude věnován
na nákup vánočních dárků pro sociálně slabé děti ale také opuštěné
seniory. Pomozte nám zpříjemnit Vánoce našim spoluobčanům, pomáhat se má, proto pomáhejme.
Děkuji, s úctou a pozdravem
Jitka Pokorná, starostka Nové Role.

Dne 2. 9. 2015 proběhlo v prostorách KD Nová Role 7. jednání zastupitelstva města. Na svém programu mělo mj. projednání
a schválení pro rozvoj města poměrně zásadního dokumentu STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE
(SPRM) na období let 2015 až 2020. SPRM byl připravován ve
spolupráci s konzultantskou agenturou ABRI, s.r.o. ze Sokolova
od března t. r. a do tvorby tohoto dokumentu měli možnost se
zapojit a přispět i občané našeho města a to jak formou odpovědí
na otázky v rámci dotazníkové kampaně v průběhu dubna 2015,
tak i na dvou veřejných projednáváních v průběhu přípravy jeho
konečné verze.
SPRM byl zastupitelstvem schválen v předložené podobě a město
tak má dokument, který definuje pět základních oblastí jeho rozvoje a je závazný pro celé období, na které je naplánován. Rozvojovými oblastmi jsou:

Vítáme
děti do života
Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE ZAMĚŘENÍM NA SENIORY A MLÁDEŽ

PODPORA ROZVOJE KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBČANŮ
OCHRANA A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
CELKOVÁ PÉČE O VZHLED MĚSTA

Klára Streďanská

Lucie Cigániková

Jana Timková

Eliška Teplá

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ZKVALITNĚNÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ V KOORDINACI S PODPOROU CESTOVNÍHO RUCHU
Jednotlivé podoblasti (tzv. priority) a konkrétní akce (opatření),
které by ke splnění naplánovaných rozvojových cílů měly vést,

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

2015

Informace ze 7. a 8. zasedání zastupitelstva města
dne 2. 9. a 1. 10. 2015

ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB

Viktorie Klečková
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si mohou občané přečíst na webových stránkách města v sekci
„Strategický plán rozvoje města“ na této adrese: http://www.novarole.cz/obsah/strategicky-plan-rozvoje-mesta.html. Vizí dokumentu je Nová Role jako „Město zeleně, vody, porcelánu a příjemného žití“. Každý občan tak může průběžně sledovat, jak se
tato vize daří naplňovat.
Další program jednání zastupitelů se věnoval převodům pozemků,
finančním záležitostem – v rámci tohoto bodu mj. i rozpočtovým
opatřením, kde byly schváleny prostředky na opravu kanalizace a
čerp. stanice v areálu TIC u Novorolského rybníka, po které převezme péči o tuto kanalizaci VAK. Zastupitelé také zamítli další,
po řádném termínu podané, navrhované úpravy územního plánu
a starostkou města byla přítomným podána prvotní informace o
možnosti města zapojit se do budování přeshraniční cyklostezky
Karlova stezka II.
Na 1. 10. 2015 pak bylo svoláno 8. – mimořádné – jednání zastupitelstva města, které mělo na svém programu jediný
bod a to spoluúčast města Nová Role na projektu Karlova stezka II. Zastupitelstvo tak v podstatě navázalo na jednání tam, kde
minulé zasedání skončilo. Při schůzce se zástupci německých
partnerů v projektu Karlova stezka II., která proběhla u starostky
města ve druhé polovině září, byla totiž vyjednána možnost vybudovat v rámci této akce cyklostezku spojující Novou Roli s částí
Jimlíkov, která je plánována již několik let. Navíc díky Programu
spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020
je možné získat dotaci až na 90% nákladů s touto akcí spojených.
Zastupitelé tedy projednali a odsouhlasili účast města na projektu
Karlova stezka II a to za podmínky, že dotace bude účastníkům
projektu přiznána.
Roman Svoboda, tajemník MěÚ

Město nová Role srdečně zve občany

MÁTE JIŽ UHRAZENÉ POPLATKY ZA ODPADY za 2. pololetí 2015?

který se bude konat

Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost, že dnem 30. 9. 2015 uplynula splatnost
místního poplatku za odpady za 2. pololetí 2015.

na tradiční Živý betlém
v sobotu 12.12.2015 od 16 hodin
u kostela sv. Michaela.

Srdečně zveme seniory na podzimní setkní
na sále Kulturního domu Nová Role
ve čtvrtek 12. listopadu od 16,30 do 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje pan Karel Švec.
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Poplatky neprodleně uhraďte v pokladně MěÚ, č. dveří 15 v 1. patře nebo bankovním převodem.
Č. účtu: 9005-3021341/0100, variabilní symbol získáte na tel. čísle 353 176 324 u paní Hegenbartové nebo
na tel. čísle 353 176 312 u paní Bártové, příp. email: lenkahegenbartova@novarole.cz
V případě neuhrazeného poplatku se vystavujete navýšení poplatku až na trojnásobek!
Nedoplatky budou vymáhány prostřednictvím zahájení exekučního řízení.
Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 4/2012 týkající se tohoto poplatku je uveřejněna na webových
stránkách města.
LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2015
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Vážení spoluobčané,
dnes bych vás rád seznámil s obecně závaznou vyhláškou, která
upravuje zábor veřejného prostranství a věci s tím spojené. OZV
má číslo 2/2012 a určuje:
- kdo vede „řízení o poplatcích“ a je tak správce poplatku
- kdo je poplatník, tedy ten kdo hradí poplatek za zábor veřejného prostranství (a současně i to, kdo je od poplatku osvobozen)
- jak má poplatník postupovat, když chce pro své účely využít
veřejné prostranství, termíny kdy a kde tento zábor ohlásit
- jaká je sazba za zábor veřejného prostranství a kdy se poplatek hradí
- jaké mohou být sankce v případě nezaplacení poplatku definuje ve svých přílohách pozemky a lokality považovaných pro
tuto OZV za veřejné prostranství
Správcem poplatku je a každé řízení o poplatcích tak vede obecní
úřad, v našem případě tedy MěÚ Nová Role. Tam je také poplatník povinen nejpozději 3 dny předem ohlásit „zvláštní užívání
veřejného prostranství“. V případě užívání po dobu kratší než 1
den, je tato povinnost stanovena nejpozději na den užívání. Do
pokladny MěÚ také zaplatí za zábor vyměřený poplatek.
Sazba poplatku se odvíjí od zabraných m2 plochy veřejného prostranství a za způsobu jakým je zábor realizován:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb Kč 2,-b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a za umístění ostatních stavebních zařízení
Kč 10,-c) za provádění výkopových prací Kč 5,-d) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných
atrakcí Kč 1,-e) za umístění skládek Kč 10,-f) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní
akce Kč 2,-g) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce Kč 10,-h) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl Kč 10,--

ch) za umístění předzahrádek a k předsunutému prodeji za den
a za m2 Kč 5,-za měsíc za m2 Kč 15,-za rok a m2 Kč 150,i) za umístění přenosného reklamního zařízení Kč 5,-j) za umístění trvalého reklamního zařízení Kč 5,-Dále obec stanovuje poplatek paušální částkou za umístnění přenosného reklamního zařízení takto:
a) Kč 150,--/měsíc za m2
b) Kč 1500,--/rok za m2
A v neposlední řadě má obec také stanoven poplatek paušální
částkou za umístnění trvalého reklamního zařízení a to:
a) plošná výměra do 3m2 Kč1000,--/rok
b) plošná výměra do 10m2 Kč 3000,--/rok
c) plošná výměra nad 10m2 Kč 6000,--/rok
Od poplatku jsou pak osvobozeny následující akce:
- akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
- užívání veřejného prostranství na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy s městem k pozemkům a souvisejícím zařízením
a příslušenstvím umístněným na nich, které jsou pro účely této
vyhlášky specifikovány jako veřejné prostranství.
- výkopové práce na veřejném prostranství při odstraňování havárií na rozvodných zařízení ve městě.
- kulturní a sportovní akce pořádané na veřejném prostranství
bez vstupného
Vážení spoluobčané,
poskytnutí veřejného prostranství k soukromým, či komerčním
účelům jiným osobám či subjektům znamená pro obec nezanedbatelný příjem do městské pokladny. Jedním ze způsobů tohoto
využití je i tradiční stánkový prodej. Vedení města přivítá jakékoliv podněty, které podle vašeho mínění pomohou stánkový
prodej vylepšit a zvýšit tak nejenom příjem do městského rozpočtu, ale hlavně spokojenost občanů – nakupujících. Své případné připomínky adresujte prosím k rukám místostarosty města p. Jana Lichnovského.
Přeji všem co nejbarevnější podzim.
Roman Svoboda
tajemník MěÚ Nová Role

Upozornění občanům
Vážení spoluobčané,
vzhledem k všeobecnému přemnožení potkanů si vás dovolujeme upozornit, že dochází k jejich výskytu i v našem městě a proto
vás důrazně žádáme, nenapomáhejte jejich ještě většímu výskytu odhazováním zbytků potravin na veřejná prostranství, do kanalizace, nepořádkem v okolí kontejnerů a krmením volně žijících koček!!!
Hlodavci mají obrovskou schopnost rozmnožování, samice rodí průměrně kolem pěti mláďat třikrát do roka, dospívají po třech
až čtyřech měsících. Dospělá populace se tak může za rok více než zdesetinásobit. Potkani představují hygienické riziko především
kvůli tomu, že dokáží šířit choroby. Pokud nebudou mít tito zákeřní vetřelci vhodné podmínky k životu, jako jsou různé dutiny
nebo zanedbané prostory k bydlení, černé skládky a dostatek volných odpadků nebo potravinových zbytků, pak jen tehdy nemohou mezi námi žít.
Městský úřad Nová Role.
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Sdělení občanům ohledně ochrany osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Vážení rodiče nově narozených občánků města.

Vážení jubilanti narození v lednu a únoru.

S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a
zaslání pozvánky na Vítání občánků. Z toho důvodu již nebudou pozvánky zasílány rodičům automaticky. Máte-li zájem
zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku podat:
1) osobně v kanceláři č. 11 MěÚ Nová Role
2) vyplněním online formuláře na webových stránkách města
3) zasláním e-mailem na adresu lenkazigovicova@novarole.cz
4) zasláním do datové schránky IDDS y24bcev
5) doručením vyplněné přihlášky v písemné podobě poštou nebo
osobně do podatelny Městského úřadu Nová Role, Chodovská
236, Nová Role.
Vítání občánků je určeno všem nově narozeným dětem, které
mají v době podání přihlášky trvalý pobyt na území města
Nová Role. Prosíme, aby vyplněné přihlášky na slavnostní Vítání občánků, které proběhne v prosinci 2015, byly doručeny
nejpozději do 30. listopadu 2015.

I od Vás potřebujeme souhlas se zveřejněním vašeho jména
a příjmení v rubrice Blahopřejeme. Svůj souhlas nám můžete
poskytnout:
1) osobně v kanceláři č. 11 MěÚ Nová Role
2) vyplněním online formuláře na webových stránkách města
3) zasláním e-mailem na adresu lenkazigovicova@novarole.cz
4) zasláním do datové schránky IDDS y24bcev,
5) doručením vyplněné přihlášky v písemné podobě poštou nebo
osobně do podatelny Městského úřadu Nová Role, Chodovská
236, Nová Role.
Prosíme, aby byly formuláře souhlasu se zařazením do rubriky „Blahopřejeme“ doručeny nejpozději do 10. prosince
2015.
Další informace vám poskytne Lenka Žigovičová,
tel.: 353 176 317

Novela daně z přidané hodnoty u pozemků
Od 1. 1. 2016 dochází ke změně v zákoně č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o DPH nebo ZDPH).
Dodání (prodej) pozemků bude z podstatné části podléhat zdanění 21% DPH. V praxi to znamená, že zdanění 21% DPH budou
podléhat tyto pozemky:
- stavební pozemky;
- pozemky, které tvoří funkční celek se stavbou dobu kratší než
5 let po kolaudaci anebo dobu kratší než 5 let po kolaudačním
souhlasu k podstatné změně stavby;
- pozemky, které sousedí se stavebními pozemky. Stavebním pozemkem se v tomto případě rozumí pozemek určený k zástavbě,
tzn.:
1. má na něm být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a:
a) je nebo byl předmětem stavebních prací (např. příprava staveniště, odlesnění pozemku, zpevnění příjezdové komunikace);
b) je nebo byl předmětem správních úkonů za účelem zhotovení

stavby (stačí již podání návrhu na změnu územního plánu);
c) v okolí jsou nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení stavby (např. inženýrské sítě na vedlejším pozemku);
2. podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu (ohlášení)
může být provedena stavba.
U dodání stavebního pozemku nelze uplatnit osvobození.
Tím se podstatně zvýší prodejní cena pro konečného spotřebitele,
tj. občana.
Pozemky v k. ú. Nová Role budou tedy stát Kč 360,—+ 21 %
DPH, Kč 400,—+ 21% DPH, Kč 480,— (rekreační) + 21% DPH
(dle vymezených oblastí změ 1 – 5). Pozemky pod garážemi budou stát Kč 300,—+ 21% DPH.
Pozemky v k. ú. Mezirolí budou ohodnoceny na Kč 250,—+ 21 %
DPH. Pozemky v k. ú. Jimlíkov Kč 80,—+ 21% DPH. Jsou uvedeny na příkladu ceny pozemků v nejvíce kupovaných oblastech a
rozumí se sazba v Kč za m2 plochy.
Kateřina Černá, DiS. – vedoucí EO MěÚ NR

Sbor Chorea Nova a Cichorium, Vás srdečně zve na

Adventní koncerty

29.11.
6.12.
13.12.
20.12.

1. Adventní koncert
2. Adventní koncert
3. Adventní koncert
4. Adventní koncert

15:30 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
15:30 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
15:30 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
15.30 v kostele sv. Michaela v Nové Roli

tento koncert je věnován vánočním koledám, rozsvícení vánočního stromku, prskavky, ochutnávka vánočního cukroví, svařené víno, ozdoby přání
účinkují: sbory z Nové Role – Konipásek, Mišpule, Cichorium, Chorea Nova, dále zazní sólový zpěv, hudba instrumentální a samozřejmě nebudou
chybět i hosté
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Výsledky ankety připomínek k autobusové dopravě
kraji na základě výzvy IDOK. Celkem jsme obdrželi 16 podnětů do anketní urny ve vestibulu úřadu, emailem a do datové schránky. Všem respondentům za jejich vyjádření děkujeme. Hodně negativních názorů bylo uvedeno k duplicitě
vlakových a autobusových spojení. Čtyři požadavky byly vzneseny na posílení dopoledních spojů ve všední dny, kdy je
prodleva i dvě hodiny. Nejvíce nároků, celkem 8, uváděli cestující na zavedení večerního spoje ve 23 až 24 h a to hlavně
o víkendech. Čtyři požadavky byly uvedeny na chybějící spoj ve 20 h ve všední dny. Výsledky ankety budou zaslány na
IDOK a dále budou projednávány v rámci přípravy rozpočtu na příští rok, zda bude možné některý spoj hradit přímo
z rozpočtu města.
Kateřina Černá – ekonomický odbor.

PADESÁT PĚT ROKŮ
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Zeptali jsme se za vás...

V měsících červenci a srpnu měli občané možnost podat na úřad připomínky k autobusové dopravě v Karlovarském

Psal se rok 1960, když z rozhodnutí mocných byla obec Mezirolí připojena k Nové Roli. Zrušena byla i škola, která byla na návsi v budově čp. 43. Jednalo se o jednotřídku, kterou navštěvovaly
děti první až čtvrté třídy. Od páté třídy dojížděly mezirolské děti
do Staré Role. V polovině devadesátých let minulého století město Nová Role tuto budovu spolu s okolními pozemky prodalo.
V roce 1960 bylo i prosperující Jednotné zemědělské družstvo
(JZD) sloučeno s JZD Nová Role, které bylo následně včleněno
pod Státní statek Děpoltovice.
V těchto letech pokračovala přestavba hospody v čp. 48 o přístavbu sálu kulturního domu. Akci již financovalo město Nová
Role a o samotnou výstavbu se starali občané Mezirolí o sobotách
a nedělích v rámci tzv. „Akce Z“. Někdo tomu říkal „Akce zvelebení“, jíní „Akce zadarmo“. Následně v sedmdesátých letech byla
ke kulturnímu domu z jižní strany / rovněž v Akci Z/ přistavěna
garáž pro auto nově ustaveného Sboru dobrovolných hasičů, kteří
probouráním dveří do přísálí kulturního domu získali i kancelář
a klubovnu.
Koncem devadesátých let město Nová Role kulturní dům prodalo a hasičům zbyla jenom garáž. V bývalém KD je dnes autolakovna.
Podobný osud stihnul prodejnu potravin (čp. 98), kterou si mezirolští postavili také v „Akci Z“ a zkolaudovali v roce 1975. Následně ji město převedlo na Jednotu Toužim, která ji v polovině
devadesátých let prodala a dnes je z ní pěkný rodinný dům.
Spojení se světem tehdy v Mezirolí zajišťovaly dva pevné telefony. Jeden byl v kanceláři a následně v kravíně Státního statku
a druhý v kanceláři zrušeného Místního národního výboru. Za
každý z nich odpovídala pověřená osoba, která zodpovídala za
uskutečněné telefonické hovory, které byla povinna zapisovat a
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vybírat hovorné. K informování veřejnosti sloužil veřejný rozhlas, který vlivem povětrnostních podmínek časem zrezivěl a byl
demontován. Převážná většina rodinných domků byla bez vody
z veřejného vodovodu a zásobování vodou bylo ze soukromých
nebo veřejných studní. Ze čtyř veřejných studní v majetku města
dnes zbyla pouze jedna a je zcela normální, že všechny domy jsou
napojeny na veřejný vodovod a většina na splaškovou kanalizaci.
Začátkem tohoto tisíciletí došlo k celkové opravě posledních
dvou domů, které město v Mezirolí vlastní.
Jedním z nich je čp. 49, kde našla zázemí nová prodejna potravin, knihovna a hasiči zde mají svoji klubovnu, kterou využívají
zejména pro práci oddílu mladých hasičů.
Druhou budovou je čp. 67, kde sídlí Mateřská škola. I tato budova dostala nové topení, vyměněna byla okna a došlo k zateplení obvodového pláště.
Dlouhodobým problémem v Mezirolí byl stav místních komunikací. V současné době se chýlí ke zdárnému konci „Rekonstrukce páteřní komunikace“. Realizuje se tak projekt, který
město připravovalo téměř deset let. Projekt byl zpracován již
v roce 2008 a jeho realizaci si vyžádala skutečnost, že v Mezirolí v posledních deseti letech bylo postaveno více než sto nových
rodinných domků a jen některé byly připojeny na komunikace,
které z pohledu Policie České republiky a jejího DI, odpovídají
současné legislativě.
A na závěr mi dovolte otázku. V osmdesátých letech minulého
století město na návrh tehdejšího kronikáře a předsedy kulturní a
školské komise pana Jaroslava Červeného a lidí kolem něj schválilo podobu znaku města Nová Role.
Ví někdo z Vás, kde v tomto znaku najdeme Mezirolí?

Zeptali jsme se za vás ředitelky Mateřské školy Mezirolí
paní Šárky Vlasákové
Můžete ve stručnosti charakterizovat Vaši školku?
Mateřská škola v Mezirolí je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Nová Role. Jedná se o školu jednotřídní pro
děti ve věku 2-7 let a kapacita zařízení je 23 dětí. Školka je umístěna v budově vilového typu a sídlí u hlavní silnice na trase Nová
Role – Karlovy Vary. Na hlavní budovu bezprostředně navazuje
rozlehlá školní zahrada s bohatým sportovním, zábavným i odpočinkovým vybavením. V těsném sousedství školky využíváme
k vycházkám cyklostezku i lesní prostředí. Na škole působí dvě
kvalifikované učitelky a jedna asistentka pedagoga. V provozním
úseku dvě pracovnice školní jídelny a uklizečka. Ekonomickou
oblast pak zajišťují dvě externí účetní.
Co považujete za pozitiva školy?
Jednoznačně je to dobrá perspektiva naplněnosti školy vzhledem
k územnímu plánu města. V Mezirolí probíhá rozsáhlá výstavba
rodinných domů a tím dochází k přílivu mladých rodin s malými
dětmi. To už se také odrazilo při posledním zápisu do mateřské
školy, kdy z třinácti přihlášek bylo devět přímo z obce Mezirolí.
Dalším pozitivem je možnost pobytu dětí v menším kolektivu nižší riziko onemocnění, možnost individuálního přístupu k dětem. Pohodová až rodinná atmosféra školy, postupná adaptace
před souvislou školní docházkou, možnost příchodu do MŠ dle
potřeb rodiny, rozlehlá a vybavená školní zahrada, umístění MŠ
v blízkosti lesa, dopravní obslužnost…
Je něco, čím se mezirolská školka odlišuje od ostatních?
Jsme jednou z mála běžných mateřských škol v karlovarském
okrese, která je ochotna přijmout dítě s těžkým zdravotním postižením. Za obrovské podpory všech zaměstnanců školy v současné době vzděláváme již čtvrtého předškoláka se závažným

mentálním handicapem. V této oblasti je naší prioritou zaměřit
se na vytváření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti integrovaného dítěte, jeho schopnosti učit se a schopnosti komunikovat s ostatními (dětmi i dospělými), a pomoci mu, aby dosáhlo co
největší samostatnosti. Vzdělávání dítěte se zdravotním postižením v běžné třídě mateřské školy je personálně posíleno v osobě
asistenta pedagoga.
Co Vás v současné době nejvíce tíží?
Tak určitě jsou to prostory mateřské školy, které jsou velmi malé.
Uvítali bychom větší hernu a ložnici, také sociální zázemí pro děti
je nedostatečné. V této souvislosti se určitě zapojíme do projektu
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na
tvorbu „Místních akčních plánů“, jejichž prostřednictvím budou
nastaveny investiční priority pro čerpání financí z Integrovaného
regionálního operačního programu. Rádi bychom touto cestou
získali prostředky na rozsáhlou přestavbu mateřské školy, abychom zkvalitnili a zoptimalizovali poskytované předškolní vzdělávání.
S jakými subjekty mateřská škola spolupracuje?
V první řadě je to spolupráce mezi vedením školy a zřizovatelem. Rádi bychom udrželi jeho zájem na průběžné modernizaci školního prostředí. Chtěli bychom pokračovat ve spolupráci
s mateřskou a základní školou v Nové Roli, Domem dětí a mládeže v Nové Roli, novorolskou i mezirolskou knihovnou, osadním
výborem Mezirolí a Policií Nová Role. Plánujeme užší spolupráci
s Dětským domovem v Mezirolí, se Sborem dobrovolných hasičů a mysliveckým sdružením v Mezirolí. Pro naše současné, ale
i bývalé žáky a jejich rodiče, pořádáme zábavná soutěžní klání.
Usilujeme o to, aby škola byla školou otevřenou pro všechny, kteří
o ni mají zájem.

Děkujeme za odpovědi

Cinegr Ladislav

6

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2015

7

škola

škola

72 HODIN – RUKU NA TO!

PUTOVÁNÍ VELRYBY VARYBY

11-12
2015

V září se všichni žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd vydali na

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit,

další putování s velrybou Varybou po Karlových Varech. Tentokrát

které se v ČR konaly již po čtvrté. Kdykoliv během

mělo putování název „Za knížetem Rohanem, císařovnou Sissi a

těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) a zároveň jak-

prezidentem na koni“. Cesta nás opět zavedla na méně známá místa

koliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustili

našeho krajského města. Objevili jsme i krásné sportovní hřiště a

do aktivit, které pomohly druhým, přírodě, či jejich

nádherná zákoutí lázeňských lesů. Za vyplněné „skládačky“ jsme

okolí. V celé ČR se do 618 projektů zapojilo kolem

všichni dostali v Alžbětiných lázních odměnu.

30 000 dobrovolníků. Opět se k této akci přidali
i žáci 4. a 5. ročníku novorolské ZŠ. Letošní motto
znělo: „Zasaď strom třeba se starostou…“ a tak se
letos především sázely stromy. Cílem projektu bylo

ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

také podpořit vztahy s radnicí. I naše paní starostka
se do práce dala s námi. Zakoupila krásnou jeřabinu

Žáci 1. stupně si vyzkoušeli nominační kolo Logické olym-

a spolu s žáky 5. A ji zasadila před školou. Žáci 5. B

piády. Celkem se v Kategorii A (2. - 5. ročník ZŠ) do soutěže za-

upravili a srovnali prostranství před školou.

pojilo 13330 řešitelů z celé republiky, z toho v Karlovarském kraji 419. Do krajského kola, které se bude konat 6. 11., se nominovali

Další kroky páťáků směřovaly k dětskému hřišti, které se pokusili vydrhnout a umyli jednotlivé hrací prvky.

4 žáci z 5. A – Emi Gondášová, Anička Peřinová, Oliver Hegenbart
a Jiřík Ulč (byli mezi 44 nejlepšími řešiteli). Moc blahopřejeme a 6.
listopadu budeme všichni držet palečky!

Velká pochvala patří dětem ze 4. A a 4. B, které se rozhodly zpříjemnit prostředí dětem z MŠ. Natřely jim veselými barvami zrezivělou bránu u dolního vstupu do školky.

Velké díky patří především pracovitým dětem, ale i paní učitelkám, paní starostce a pracovníkům Technické služby, kteří nám pomohli
s výsadbou a poskytli barvy na natírání. Tak za rok ještě ve větším počtu!

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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školka

DDM

Školní rok 2015/2016

OTEVŘENÍ NOVÉHO DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V NOVÉ ROLI

„ Ježci “ Třídní učitelky: Milada Žišková, Karolína Gvardová

2015

Slavnostní otevření nového Domu dětí a mládeže v Nové Roli
proběhlo ve středu 30. září 2015 od 11.00 hod. Otevření se zúčastnili zástupci Města Nová Role, Krajského úřadu Karlovarského kraje, ROP , ředitelé ZŠ a další přátelé DDM. Od 12.00 probíhal „Den otevřených dveří „ a od 17.00 hod. setkání externích
pracovníků a dobrovolných pracovníků. Za celý den si zařízení
prohlédlo mnoho dětí i dospělých obyvatel Nové Role. Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení, které nám připravil J.a T.
Pavlíček (Bar Bernard). Zároveň ve dnech 30.10 a 1.11.2015 probíhal zápis do zájmových kroužků. Ale tomu všemu předcházelo

„ Myšky “ Třídní učitelky: Štěpánka Karešová, Stanislava Halberštátová

ODDĚLENÍ TĚLOVÝCHOVY:

„ Berušky “ Třídní učitelky: Tereza Hrušková, Jana Bartůšková

ZK KARATE
pro chlapce a dívky od 1.tř. DDM N.Role		
		
pondělí od 16.00.hod. , pátek od 16.30 hod.
ZK FLORBAL
pro chlapce a dívkytělocvična ZŠ úterý od 14.30 		
		
hod. pro začátečníky
ZK FLORBAL
pro chlapce a dívky 		
tělocvična ZŠ
		
úterý od 15.30 hod. pokročilí
ZK MÍČOVÉ HRY
		
pro chlapce. a dívky od 1.tř. tělocvična ZŠ
		
pondělí od 16.45 hod.
ZK SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY
		
pro chlapce a dívky od 5.tř. tělocvična ZŠ
		
středa od 16.30 hod.
ZK FIGHT KLUB pro dívky od 1.tř. i pro dospělé tělocvična ZŠ
		
pondělí, středa od 18.00 hod
ZK CYKLISTIKA pro chlapce. a dívky od 4.tř. tělocvična ZŠ
		
pátek od 16.30 hod. podzim 15.00
		
výlety na kolech- sraz u ZŠ Nová Role
ZK STREET DANCE I.
		
pro chlapce a dívky od 1.třídy
		úterý od 16.30 hod.			DDM
ZK STREET DANCE II.
		
pro chlapce a dívky od 5.tř.
		úterý od 17.30 hod.			DDM
ZK CAPOEIRA
pro chlapce a dívky od 6.ti let
		
čtvrtek od 17.00 hod.		
DDM

„ Žabky “ Třídní učitelky: Irena Švecová, Helena Hlaváčová

Muzikoterapie
Na začátku nového školního roku jsme přivítali v naší MŠ manželský pár z Ústí nad Labem, který děti seznámil s muzikoterapií. Děti
objevovaly nové zvuky - mohly si vyzkoušet spousty netradičních
hudebních nástrojů, které s sebou přivezli-kalimby, dešťovou hůl,
chřestidla , šamanský buben, tibetské mísy a také měly možnost si
samy zahrát na australské didgeridoo. Muzikoterapie se dětem i pedagogům velice líbila.

ODDĚLENÍ ESTETIKY:

Rekonstrukce
Během velkých letních prázdnin proběhla v naší mateřské škole rekonstrukce ředitelny a sborovny pro pedagogy.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

mnoho dní stěhování, vybalování a hlavně uklízení nových prostor. Chtěla bych poděkovat pracovníkům TSM, kteří nám s akcí
velmi pomohli a to jak stěhováním, tak drobnými technickými
úpravami. Velké poděkování patří Městu Nová Role za finanční
prostředky a hlavně podporu a vstřícnost během celé realizace
projektu.
Od prvního dne je v našem zařízení mnoho dětí a to na pravidelné i spontánní činnosti – přijdou si jen zahrát ping pong nebo
„fotbálek“. A z toho máme velkou radost.
Zveme všechny děti i dospělé na kroužky , které u nás pracují.
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ZK TANEČNÍ
pro chlapce a dívky od 1.tř.
		
úterý a čtvrtek od 17.00 hod. ZŠ
ZK VÝTVARNÝ pro chlapce a dívky od 1.tř.
		
pondělí od 15.00 hod.		
ZK DIVADELNÍ pro chlapce a dívky od 3.tř.
		
čtvrtek od 17.00 hod.		
PĚVECKÝ SBOR MIŠPULE
		
pro chlapce a dívky od 1. do 3.tř
		
středa od 17.00 hod.		
PĚVECKÝ SBOR ČEKANKA
		
pro chlapce a dívky od 4. tř.		
		
pondělí od 17.00 hod.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2015

ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY:
ZK RYBÁŘI
		

pro chlapce a dívky od 8 let
pondělí od 16.00 hod.		

DDM

ODDĚLENÍ TECHNIKY:

ZK KREATIVNÍ TVOŘENÍ
		
pro dívky od 3.tř ruční práce, různé výt.techniky
		
čtvrtek od 15.00 hod.		
DDM
ZK ZÁKLADY VAŘENÍ, PEČENÍ A STOLOVÁNÍ
		
pro dívky a chlapce od 3.tř. vaření, pečení stol		
		vání apod.
		úterý 15.00 hod.			DDM
Od ledna 2016 pro vás připravujeme nový technický
kroužek ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI

ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD:

ZK MLADÝ KNIHOVNÍK
pro chlapce a dívky od 5.tř
			
středa od 14.00 hod.
MěK
ZK ŠACHY		
pro chlapce a dívky od 1.tř
			
úterý od 16.00 hod. DDM
ZK STOLNÍ A DESKOVÉ HRY
			
pro chlapce a dívky od 10-ti let
			
čtvrtek od 16.00 hod.
DDM
ZK MLADÝ ZÁCHRANÁŘ
pro chlapce a dívky od 5.tř
			pátek od 16.00 hod.		DDM

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI :
DDM
DDM
DDM
DDM

PĚVECKÝ SBOR KONIPÁSEK
			
pro děti od 3 let		
			
pondělí od 16.00 hod.
DDM
SLUNÍČKO – hudebně pohybový kroužek
			pro děti od 3,5 roku				
		
čtvrtek od 16.00 hod. 		
DDM
ZPĚVOHRÁTKY S BATOLÁTKY
			
pro děti od 18 ti měsíců
			
pondělí od 10.00 hod.
DDM
HRÁTKY S BATOLÁTKY
			
pro děti od 18 ti měsíců
			
čtvrtek od 10.00 hod.
DDM
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knihovna

Knihovna v novém

8. října jsme zahájily činnost v nové knihovně. Slavnostní chvíli
předcházely čtyři měsíce příprav ve staré knihovně, kde jsme knihy
myly, přebalovaly do nových obalů a svazovaly do balíčků. Pomáhala
nám praktikantka a brigádnice Kristýna Seidlová. Pak nastal Den
s velkým D, kdy se zapojili čtenáři a občané města a pomohli nám
zrealizovat lidský řetěz, kterým začalo naše velké stěhování. Zapojila
se celá škola a mnoho dalších spoluobčanů. Stranou nezůstala ani
mateřská škola, která při své dopolední vycházce s dětičkami přispěchala pomoci. Počasí nám přálo a tak balíčky putovaly jeden po druhém ze staré knihovny do nové. Odpoledne nás však počasí zradilo,
ne však lidé. Protože začalo pršet, začali se ke knihovně sjíždět lidé
s auty a nakládalo se. Odpoledne se tak vytvořily řetězy dva. U staré
knihovny se nakládalo, u nové vykládalo z aut. Ten den bylo odstěhováno skoro 25 000 knih. Večer byly všechny knihy přestěhovány
na nové adrese. To ostatní čekalo na Technické služby města.
Pak začala práce pro nás. Knihy musely projít revizí a hurá do no-
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Letošní Michalská pouť nás o nervy nepřipravila
vých regálů. Ani tentokrát jsme na práci nebyly sami. Přijely nám
pomoci kolegyně z Ostrova, Chodova, Nejdku a z Krajské knihovny
z Karlových Varů. S knihami do regálů pomáhaly také paní Monika
Mlynaříková, Vendulka Podšerová a Hana Gondášová. Ve středu 7.
října ve 13 hodin byla slavnostně přestřižena páska a přivítaly jsme
první hosty - knihovnickou veřejnost - zástupce knihoven Karlovarského kraje, zástupce města a zástupce ROP.
Ve čtvrtek 8. října bylo vše na svém místě a paní starostka Jitka Pokorná vítala v 10 hodin první čtenářky. Pro tento slavnostní okamžik
jsme měly připraveno malé pohoštění, první čtenářky jsme vítaly
květinou a knihou. A pak už se prohlíželo, vracelo a půjčovalo. Mile

nás překvapil zájem veřejnosti a čtenářů. Doufáme, že se Vám u nás
líbilo a budeme se potkávat často.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem, kteří nám pomáhali.
Ladislava Nemčičová a Marcela Toužimská
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V Nové Roli bydlíme už téměř jedenáct
let, a i když pro četné starousedlíky budeme
jednou provždy „náplavou“, objektivně se dá
říci, že už jsme Novorolany se vším všudy.
Bydlíme v domě, který je především mezi
pamětníky obecně známý jako „bejvalá
knihovna“ a jsme v něm šťastni. Prostorný
dům s velkou zahradou, který stojí na samém okraji obce v klidové zóně vedle koupaliště a jehož sousedy jsou jen tiší zahrádkáři – co více si mohou přát lidé, kterým se
blíží důchodový věk?
Z poklidného ráje se však každoročně jednou, někdy i dvakrát stává na týden peklo,
z idylického bydlení šílenství, které si lze jen
těžko představit, pokud ho sami neprožijete.
To, když do Nové Role dorazí kolotočáři!
Ač postarší lidé, jsme vcelku tolerantní vůči
hlasité hudbě. Nikdy neprotestujeme proti
koncertům, které se několikrát do roka konají na pláži vzdálené sotva 150 metrů od
našeho domu (dokonce je často navštěvujeme) a cirkus, který své šapitó pravidelně
rozkládá na louce sousedící s naším pozem-

kem, vídáme dokonce rádi. Vždyť kdo z vás
se může tak jako my pochlubit tím, že mívá
u plotu uvázaného velblouda?
Pouť a s ní spojený příjezd světských s jejich
atrakcemi je však jiná, mnohem „silnější
káva“. Několik karavanů a maringotek, které
se mnohdy už od pondělka sjíždějí na obecní
louku a parkují ne dále než dva metry od našeho plotu, smečka štěkajících psů a ječících
dětí, dvě až tři desítky osob vypouštějících
splašky i fekálie do trávy pod své pojízdné
příbytky – to jsou pravidelné průvodní jevy
při týdenním pobytu kolotočářů, které víkendoví návštěvníci poutě vůbec nevnímají…
A co teprve, když začne produkce! Již středeční stavění atrakcí a čtvrteční „nazvučování“ chystané akce stojí za to, ale od pátku
do neděle to bývá hotový očistec! Dvě až tři
naplno spuštěné hudební aparatury, do sebe
se míchající hudební žánry od „Vínečka bílého“ přes „Rosu na kolejích“ až po nervy
drásající „tuc, tuc, tuc“ všeho druhu nám
nedovolí po celý víkend otevřít byť jen ventilačku na okně a o práci na zahradě nemůže
být ani řeči. Večer nám pak poblikávají žárovky i televizor v rytmu ryčné hudby, naše
kočky i fenka mají oči jako tenisáky a jsou
skryti v nejzažších koutech našeho bytu. A
na zahradě pak ráno nacházíme nejrůznější
předměty – od prázdných kelímků, obalů od
cukrovinek až po prázdné kabelky a vykradené peněženky…
Každoročně na tyto problémy upozorňujeme místní radnici, oprávněně žádáme o zá-
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sah zastupitele, které jsme poctivě pomáhali
zvolit – ale pomoc zůstala vždy jen v podobě slibů. Až do letoška! Na jaře tohoto roku
jsem totiž kontaktoval nově zvoleného místostarostu Jana Lichnovského, o kterém jsem
se dozvěděl, že má dobré kontakty na provozovatele pouťových atrakcí. Vylíčil jsem mu
všechny trable, které každoročně míváme ve
spojitosti s konáním poutí a on mi slíbil, že
se postará o to, aby bylo letos všechno jinak.
A skutečně, všechno klaplo do puntíku tak,
jak jsme se domluvili: světští tentokrát na
louce nebydleli a nedevastovali přírodní prostředí našeho města, atrakce postavili během
čtrtka a víkendová produkce byla ozvučena
pouze jednou, velmi snesitelně hlasitou aparaturou. Poprvé jsme dokonce mohli i v průběhu Michalské pouti pracovat na zahradě
a vypít si na sluníčku kafíčko, aniž bychom
na sebe museli ze dvou metrů řvát, neslyšíce vlastního slova. A dokonce jsme se na
pouť i sami vypravili s naší vnučkou, které se
kromě jízdy ve vláčku nejvíc ze všeho líbil,
stejně tak jako nám, koncert rockové kapely
Coda. Vždyť jsem už napsal, že proti hlasité
a divoké hudbě vůbec nic nemáme! Nesmíte
ji však mít desítky hodin nedobrovolně nastěhovanou ve svém domě, přátelé…
Tímto článkem bych chtěl veřejně poděkovat
Janu Lichnovskému za to, že dokáže splnit
sliby dané občanům města, ve kterém zastává funkci místostarosty. Nevím, jak pro koho
z vás, ale pro mne a členy mé rodiny je to
jasný signál pro budoucí volby.
Alexander Klimeš, Nová Role
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Opravy a výstavba v areálu FK Nová Role v letech 2014 - 2015

V loňském i letošním roce se nám za
pomoci Města Nová Role, sponzorů, dotací, vybírání členských příspěvků a v
neposlední řadě díky pomoci některých
členů klubu daří zvelebovat areál a zázemí
novorolského Fotbalového klubu. Nejprve
se v roce 2014 díky přidělení dotace z Fotbalového svazu České republiky podařilo
vybudovat automatické zavlažování obou
travnatých hřišť, které nám prováděla firma D-Styl p. J. Matyška. Díky vstřícnosti
a osobnímu přístupu zástupců firmy se
povedlo do realizace zakomponovat část
stávajícího rozvodu starého zavlažování.
Tím jsme si mohli dovolit zhotovit automatickou závlahu i na „malé“ hřiště, které
využívá převážně mládež a staří páni FK.
Spoustu práce při realizaci odvedli také
členové FK! Ještě zbývá dokončit rekonstrukci čerpací stanice, kde je nutné vymě-
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nit stávající železné potrubí za plastové. To
se nám snad podaří v roce 2016. Automatické zavlažování by nám mělo usnadnit a
také zlevnit údržbu povrchu fotbalových
hřišť, která je nutná pro provozování našeho sportu. Dále se povedlo dokončit zateplení obvodových zdí fotbalových kabin,
bufetu, skladu a kotelny, jehož realizace
probíhala v letech 2013 - 2015. Velkou část
zateplení sponzoroval člen VV FK pan
Jan Kvapil a na zbytek zateplení, fasády a
klempířských prvků se nám povedlo sehnat další sponzory. Dokončení zateplení
a fasádu provedla fa. Karea p. R. Ludvíka.
Konečně mají tedy po letech kabiny tvář,
na kterou můžeme být právem hrdí. Na
výstavbě se podíleli brigádně i členové FK.
V letošním roce jsme nejprve z vlastních
zdrojů postavili lapače míčů a následně
začali s opravou oplocení malého hřiště.
Veškeré práce se prováděly svépomocí
členů FK. Poté se započalo i s přestavbou
vnitřních částí kabin. První na řadě je domácí kabina, kde byl stav takřka havarijní,
ale bohužel, díky nedostatku financí, se
nám stále oprava odsouvala. Naštěstí opět
pomohl J. Kvapil a opravu pomohl zafinancovat. Ještě zbývají dokončit některé
drobnosti a v další fázi je na řadě oprava
zázemí kabiny a koupelny pro hostující

tým. Na opravě domácí kabiny se brigádnicky podílel p. R. Kotek, který provedl
malování a p. Fr. Mokrý, který položil
dlažbu. Největší část opravy provedla firma p. M. Hrušky. Třetí a největší akcí roku
2015 bude výstavba tribuny pro diváky u
hlavního hřiště. Výstavba se bude realizovat v termínu srpen až listopad 2015 a
bude financovaná z rozpočtu města Nová
Role. Nabídku na výstavbu tribuny dostal
FK od města již v roce 2012, ale díky různým vlivům se definitivně o realizaci rozhodlo až po komunálních volbách v roce
2014. Ve výběrovém řízení se o výstavbu
zajímala pouze jedna firma a to Karea p.
R. Ludvíka, která již započala se stavbou.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Městu
Nová Role, všem jmenovaným i nejmenovaným sponzorům, kteří nám pomohli a
pomáhají se zvelebováním areálu Fotbalového klubu! Zároveň patří velké poděkování všem členům FK, kteří se na těchto
akcích a ostatních brigádách podíleli. Některé tyto akce jsme mohli realizovat díky
členským příspěvkům, které se poslední
dobou celkem daří vybírat. Bohužel je
stále ještě dost těch, kteří mají problémy
s placením příspěvků a účastí na brigádách. A ti by se měli nad sebou přinejmenším zamyslet!

uklidil míč do sítě - 2:0. Třetí branku vstřelil Tomáš Chlup, když
po rychlém protiútoku využil přihrávku Lukáše Hájka, který mu
připravil „loženku“ do prázdné branky – 3:0. Nepříjemnou kaňkou utkání bylo opětovné zranění kolene Jirky Balouna, který
pravděpodobně odehrál poslední utkání své bohaté fotbalové kariéry. V druhém dopoledním utkání se utkala družstva FK Stará
Role a TJ Olympie Hroznětín. Starorolští v utkání dlouho vedli,
ovšem celek Hroznětína dokázal do konce utkání srovnat na 2:2 a
v penaltovém rozstřelu rozhodl, že nastoupí v odpoledním finále
proti domácímu celku. V utkání o třetí místo na sebe narazily
poražené celky FK Stará Role a FK Loket. Třetí místo si po jednoznačném výsledku 2:0 zajistili hráči Staré Role.V odpoledním
velmi horkém finále se utkaly týmy FK Nová Role a TJ Olympie
Hroznětín. Celek Hroznětína předváděl kompaktní výkon, podpořený důrazem a velmi rychlými protiútoky, z čehož vyplynulo
vedení - 1:0, když Hroznětín skóroval po důrazu v pokutovém

2015

území FK NR. Celek Nové Role však nevyklidil hrací pole a snažil
se všemi silami o vyrovnání, které přišlo záhy po přímém kopu
Tomáše Chlupa a střele Jardy Vaverky „pod klacek“ hroznětínské branky – 1:1. O výsledku rozhodl penaltový rozstřel, ve kterém domácí Honza Latislav prokázal bravuru svého penaltového
umění a pomohl velkým dílem k výhře domácích v domácím turnaji již po třetí za sebou!
Konečné pořadí:
1.
FK Nová Role 		
2 – 0 - 0 		
5:1
2.
TJ Olympie Hroznětín
1 – 0 - 1 		
5:2
3.
FK Stará Role		
1 – 0 - 1		
4:3
4.
FK Loket		
0 – 0 - 2 		
0:5
Nejlepší hráč turnaje: Daniel Ondráček (TJ Olympie Hroznětín)
Nejlepší brankař turnaje: David Poláček (FK Nová Role)

Zpráva o činnosti tenisového klubu Nová Role
Na přelomu r. 2014 a 2015 se nám podařilo zajistit pro děti a
mládež k tréninkům sportovní halu TJ. Tréninky probíhaly jednou týdně ve třech skupinách. Když sníh zmizel z plochy kurtů
a předpověď počasí hlásala oteplení, začali jsme s přípravou povrchů pro letošní sezonu. V měsíci květnu a červnu probíhaly 2x
týdně tréninky dětí a mládeže pod vedením trenérů Milana H. a
Jakuba Z. Stejně jako minulé roky se v květnu rozběhl Davis Cup
neregistrovaných hráčů, kde náš oddíl zastupují tři týmy. Letos se
v soutěži umístil na pěkném 2. místě v 1. lize této soutěže tým A,
zbývající týmy B a C svou výkoností ve 3. lize stačily pouze na 5.
a 6. místo. Všem zúčastněným děkuji za reprezentaci. V období
letních měsíců byly kurty převážně využívány veřejností k rekre-

ačnímu vyžití a k tréninkům jednotlivců z daných týmů dospělých. Se zahájením školního roku se nám opět rozběhly tréninky
dětí a mládeže 2x týdně. Doufáme, že i v letošních zimních měsících budeme moci nabídnout dětem tréninky ve sportovní hale
TJ pod vedením obou trenérů. Zveme všechny občany do našeho
areálu, kde mohou využít našeho zázemí a pomůcek k tenisové
hře. Také apeluji na všechny, pokud znáte ve svém okolí člověka,
který má znalosti tréninkové výuky, kontaktujte nás, rádi mu nabídneme spolupráci při výchově tenisové mládeže.

		

Těšíme se na Vaši návštěvu
Za TK Nová Role
T. Tvaroužek

Memoriál Jiřího Balouna 2015
V sobotu 8. srpna 2015 proběhl na hřišti FK Nová Role 55.
ročník tradičního turnaje „O pohár města Nová Role - memoriál
Jiřího Balouna“. Domácí FK Nová Role pozval k účasti na turnaji
celky TJ Olympie Hroznětín, FK Loket a FK Stará Role, tedy soupeře hrající krajskou 1. A třídu. V prvním utkání poměřili domácí síly s celkem Lokte. Utkání bylo jednoznačné, domácí diktovali
hru a soupeře, nutno uvést, že hrajícího ve značně kombinované
sestavě, za celé utkání pustili pouze do jedné stoprocentní šance,
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hostující útočník Pražák však mířil vysoko nad. Domácí se ujali
vedení ve dvanácté minutě, kdy nová tvář v sestavě Tomáš Kvapil
předvedl perfektní průnik středem hřiště, na hranici velkého vápna míč přihrál nabíhajícímu Vencovi Skopovému a ten parádní
střelou ke vzdálenější tyči otevřel skóre utkání - 1:0. Druhá branka padla po rohovém kopu, kdy odražený balón na hranici pokutového území vracel před branku Lokte Tomáš Chlup a ve zmatku
na malém vápně se nejlépe zorientoval Jarda Vaverka a pohotově
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Hasiči z Mezirolí obhájili vítězství v Krajské lize KVK
Starší žáci v lize senzačně na třetím místě

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BURZA
NA POMOC DĚTEM A SENIORŮM
Z NOVÉ ROLE

nástřiku. A tak to stačilo jen na třetí místo. Podotýkám , že to bylo
naše „nejhorší umístění v tomto roce“. My jsme ovšem už nedočkavě čekali na celkové vyhlášení výsledků ligy, a že jsme se načekali, jelikož ty nejlepší vyhlašují až nakonec. Ale kdo si počká,

Kdy: pátek + sobota 27. a 28. listopadu 2015
Kde: sál Kulturního domu v Nové Roli,
Chodovská 236
V době: od 10 do 18 h
 ￼

ten se dočká a hlavně si může vychutnat nejkrásnější okamžiky
při sportu. Celé družstvo mladších žáků z Mezirolí vystoupalo
na nejvyšší stupínek, na krk jim krajský starosta hasičů pověsil
zlaté medaile a k tomu předal velký krásný pohár a ještě navíc
budeme mít rok v držení obrovský sloupový putovní pohár. Na

Druhý ročník projektu „Strom splněných přání“ v Nové
Roli pořádaný na pomoc dětem a opuštěným
seniorům ze sociálně slabších rodin z Nové Role.

tomto obrovském úspěchu měli zásluhu hlavně její aktéři: Ondra
a Adam Kakrdovi, Aleš Pelikán, David Čáslavský, Lenka Pospě-

v oslabené sestavě vyhráli a postoupili do krajského kola a to jsme
také vyhráli, jsme se po celý rok věnovali dalším pohárovým soutěžím, které se započítávaly do Krajské ligy Karlovarského kraje.
Na jaře se nám podařilo 3x vyhrát a 2x být druzí. Ve zbývajících
čtyřech kolech jsme nejdříve vyrazili 6. září na Pilu. Za velmi
chladného počasí se nám podařilo s mladším družstvem opět
vyhrát. V dalším závodě, který se konal až ve vzdálené Plesné
jsme vydřeli druhé místo, ale soupeř z Chodova tentokráte zaváhal a v bodování ligy se nám začal zvětšovat náš náskok. Zbývalo jen neudělat výrazné chyby, abychom náskok udrželi. Dále
28. 9. jsme vyrazili do Jáchymova, kde jsme dalším zodpovědným
výkonem nechali soupeře z Chodova za sebou. Byli jsme druzí,
ale další zisk bodu na dotírajícího soupeře nás určil vítězem ligy
v mladší kategorii pro rok 2015 a již před posledním kolem se
nám podařilo obhájit toto cenné vítězství. Navíc si medaile ze
závodu 60m překážek jednotlivců přivezli, tak jako loni, Adam
Kakrda – 1.místo kategorie mladší chlapci, a 2. místo Míša Štenclová – mladší dívky. Na poslední závod ligy do Březové u Sokolova 4.10. jsme jeli s lehkou hlavou, jelikož naše umístění nemohlo
mít vliv na celkový výsledek. Na štafetě 4x60 metrů jsme si závod
užívali. Výkony na umělém povrchu na hřišti u základní školy
nenechávaly nikoho na pochybách, že největší trofej za celoroční snažení je opravdu v těch správných rukách. V útoku ovšem
nastaly komplikace. Místo abychom naše představení dotáhli do
konce, začalo trápení. V prvém pokusu nám praskla savice a útok
jsme nedokončili. Na druhý pokus jsme si půjčili jiné nářadí, ale
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chová, Barča Barnášová, Martin a Míša Štenclovi , Dan Heřman

Výtěžek z prodejní burzy bude použit na nákup vánočních
dárků pro sociálně znevýhodněné děti a opuštěné seniory.
Dobrovolný sběr darů určený k prodeji do burzy se koná
od
2. 11. do čtvrtka 26. 11. 2015 v budově městského úřadu
v Nové Roli, Chodovská 236.

a Jirka Bauer.
V dalším odstavci se musíme pochlubit i družstvem starších žáků,
které ještě není dostatečně doplněné, ale má bojovného ducha, ví,
co chce a co chci po nich já. Přihlásili jsme je také do ligy a cíl byl
neskončit poslední. Po tom, co v jarní části ligy se jim podařilo

Bližší informace o akci na telefonu: 602 343 465 nebo 731 613 465.

dvakrát vyhrát takovýto závod, jsme si věřili, že by chom to mohli zvládnout. V ostatních závodech jsme většinou skončili čtvrtí,
i když se výkony tohoto družstva neustále zlepšovaly. Třeba na
závodě v Plesné ve štafetě dvojic zaběhli takový čas, který jsme
chtěli natrénovat na podzimním okresním kole, v Jáchymově pak
po disciplinovaném a zodpovědném provedení požárního útoku
měli druhý nejrychlejší útok a do ligy se počítalo 3.místo. Na poslední závody jsme pak jeli nejen jako už obhájci v mladší kategorii, ale i s velkou nadějí pro umístění staršího kolektivu. Ovšem
po perfektním výkonu na štafetě 4x60m přišly právě problémy

Město Nová Role pořádá

Adventní
trhy

v útoku, kde se po změně v nářadí (prasklá savice u mladších)
nepodařilo najít pohodu a přišla nervozita z nových věcí. Já jsem
jim ráno před závody neříkal, že bojujeme s Útvinou o třetí místo. V útocích to byl lehký propadák a tak jsme nervózně čekali
na spočítání výsledků závodu a jejich promítnutí do závodu ligy.
pro nás, cíl byl nebýt poslední a naši starší borci si mohli jít pro
bronzové medaile. Samozřejmě i slzy ukáply. Družstvo starších
žáků nastupovalo ve složení: Zdenda a Matěj Váchovi, Marián a
Kristýna Geťkovi, Honza Cinegr, Míša Bílová, Dan Špelina a ElišMíla Pospěch
vedoucí mladých hasičů Mezirolí
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pátek 27. 11. 2015
Čas: od 16 do 20 h
Místo: prostranství před budovou úřadu
Kdy:

12.00 - 20.00
16.00
16.00 - 18.00
16.03 - 16.15
16.15 - 16.30
16. 35 - 17.00
17.00 - 17.30
17. 30 - 18.00
18. 00 - 18.30
18. 30

To byla rána, ještě teď bude v Březové díra v zemi. Velká senzace

ka Křováčková.

2015

Město Nová Role pořádá
BURZU PRO SPLNĚNÍ DĚTSKÝCH VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ

v předu na nástřiku jsme viděli tragédii v podobě nezvládnutého

Po jarním triumfu ve hře Plamen, kde jsme v okresním kole

11-12

zprávy z města

Srdečně zveme všechny občany.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2015

18.40 - 19.00
19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00

Pogram:

Stánkový prodej
Zahájení
Ježíškova dílna v DDM Nová Role
Reprodukovaná hudba
Děti z Mateřské školy Nová Role
Dětský pěvecký sbor Cichorium
Chorea Nova
(dospělý smíšený pěvecký sbor)

Flašinetář, reprodukovaná hudba
David Deyl (1. vstup)
Vyhodnocení výrobků z Ježíškovy dílny,
předání dárků
Flašinetář, reprodukovaná hudba
Rozsvícení stromu
David Deyl (2. vstup)
Carlos Girls (dívčí pěvecké trio)
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